Ukeplan 9B uke 38 (A)

Oddemarka skole
Informasjon:
• Elevsamtaler til onsdag: Det betyr at dere jobber med ting hjemme og kommer til skolen for
samtale med kontaktlærer. Dere får tidsplan for samtalene neste uke. Før dere kommer må alle
svare på «Forberedelse til elevsamtale» i GC. Karyns gruppe møter i klasserommet og
Elisabeths gruppe på det lille grupperommet. Hjemmeoppgavene finner dere under lekser til
onsdag her på ukeplanen. De som har vært syke på nasjonal prøve (lesing eller regning) skal ta
denne før eller etter elevsamtalen på onsdag. Dere får tidspunkt neste uke
• Fotografering: Klassebilde til torsdag. Portrettbilder tirsdag neste uke.
• I valgfag friluftsliv vil den praktiske kompassprøven ta sted i Jegersberg. Møt senest 13.40 ved
badevannet. Ernst og Tor Egil har med kompass og kart til gruppene.
• Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom: Elever og ansatte som har milde
luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til
allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske
og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.
Kontakt/info:
karyn.dorich.timenes@kristiansand.kommune.no
elisabeth.eriksen@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420
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Hjemmeside: www.minskole.no/oddemarka
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Norsk: Gruppene må
være klare til å
presentere/vise sitt
produkt.

Hjemmeoppgaver:
Krle: Jobb videre med oppgaven
din
Samf: Se oppgave på GC.
K&H: Du samle inn deler til ditt
innsekthotell. Strå,
kvister/pinner/stokker og noen
kongler.

Norsk: Les s.144147 i Kontekst. Det
blir gjennomgang
av en modelltekst i
timen på torsdag.
Dere skal skrive en
slik tekst på skolen
i uke 39.

Lekser
Tysk: Gjør oppgaveark om
modale hjelpeverb (får i timen
mandag)
Fransk: Gjør leksa i Classroom

Fag

Tema:

Engelsk

Fantasy and Reality
Periodeplan Fantasy and Reality
Språkhistorie
Periodeplan språkhistorie
Tall og tallforståelse
Periodeplan tallforståelse
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Til fredag
Krle: Jobb med
fordypningsoppgaven
din.
Norsk: Gjer minst 10 av
setningane i oppgåva på
s.5 i nynorskheftet på
GC. Du kan gjerne gjere
fleire om du ynskjer!
Øving gjer meister!
Matte: Gjøremål på
Kikora.

Kriminalitet og straff
Periodeplan Kriminalitet og straff
Hinduismen
Periodeplan hinduismen
Grunnleggende kjemi
Periodeplan naturfag
Bienvenidos a mi casa
Periodeplan mi casa
Modale hjelpverb
Jeg vet hva et modalt hjelpeverb er, jeg kan bøye det og jeg kan bruke i det i
setninger
Les vacances
Jeg kan fortelle om sommerferien min på fransk
Jeg kan fortelle litt om franske ferievaner på norsk
Styrke, ballspill og allsidig bevegelse
Periodeplan kroppsøving
Bærekraft
Sammenføyninger se link
Innsektshotell
Noteverdier og rytmer
Noteverdier og rytmer
Bli kjent med faget og rutiner på kjøkkenet. Bærekraftig matproduksjon.
M&H- 1.økt

